
Sonet o poutu lásky 

 

Bylo mračno, přišel déšť, 

ve víru lásky točím se. 

Doufám, že to cítíš též, 

když bez tebe vzbouzím se. 

 

Ten pocit ve mně roste víc, 

kdykoli se kouknu na měsíc. 

Lásku k tobě cítím dál, 

bez tebe jsem nicotná. 

 

Když jsem tě poprvé spatřila,  

cítila jsem v tobě anděla. 

Láska naše silné pouto má. 

 

My jsme pro sebe stvořeni 

a to je to jediné řešení. 

Rozdělit nás nemůže ani tma. 

 

Anna Padevětová, Vuong Tran, Johana Neduchalová, Aliki Mourmoura, 2. A 

 



Prázdnota v srdci 

 

Byla jsi pro mne vším, 

a přesto kudlu do zad vrazilas mi. 

A teď v noci kvůli tobě bdím 

a truchlím nad našimi radostmi.  

 

Chybí mi zážitky naše, 

náš vztah nebyl jen pouhé klišé, 

sahat ti do vlasů, líbat tvé rty, 

znamenalo více než vyhrát karty. 

 

Pocit lásky šťastný se zdá, 

však v pouhém mžiku  

ztratit se dá. 

 

Vrať se ke mně, lásko má, 

své srdce navždy věnuji ti, 

nic naši lásku nepřekoná. 

 

 



Staříkova romance 

 

Spatřil jsem dívku v růžové zahradě, 

mladou a plachou s rozpaky ve tvářích. 

Doufal jsem, že láska v srdci jí zaplane,  

na toho pravého nervózně čekajíc. 

 

Chtěl jsem v ní probudit city a lásku, 

a tak jsem uzavřel se sebou sázku. 

Dopis či báseň sepíšu pro ni, 

ať její srdce již nebolí. 

 

Vykouzlit úsměv na tváři krásky 

a zapustit tak v ní kořen lásky, 

jsem se rozhodl. 

 

Než jsem však vyznání do schránky vložil, 

Hlavu svou smutně jsem do dlaní složil -  

svým stářím jsem ji zaujmout nemohl. 

 

Marie Tůmová, Anna Hobzová, 2. A 

 



Cesta z hospody 

 

Byl pozdní večer, lásky čas, 

na cestě za tebou jsem zas. 

Zamilován jsem jako Amor, 

ovšem tento večer jsem již namol. 

 

U tebe budu již brzy, 

doufám, že neuvidím v tvých očích slzy. 

Můj stav tomu napomáhá, 

ty však musíš být rozvážná. 

 

Nyní jsem už u tvých dveří, 

bouře už začala, hrom za chvíli udeří, 

ale já ti chci jen pomoct s večeří! 

 

Společný čas si užijem, 

zbytek našich životů spolu prožijem 

a pak přijde už jen requiem. 

 

Vláďa Kornelyuk, Honza Naidr, Thinh Tran, 2. A 

 


